กฎกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
*****************************************************

อาศัยอานาจตามความมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็น
กฏหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฏกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมาบุหรี่หรือยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พักในเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้ แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฏกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘
*****************************************************

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ.
๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ” ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น “กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนละนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิดโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อการ
อบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วย
ความโกรธหรือด้วยความพยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์
ประกอบการลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาให้ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
นักเรียนหรือนักศึกษาหรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝุาฝืนระเบียบของ
สถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ
และเชิญ
บิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทา
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใช้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ
ระเบียบงานปกครอง วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
เพื่อพิจารณาระดับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่กระทาความผิด พ.ศ. ๒๕๕๕
*****************************************************

ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษนักเรียน นักศึกษา เพื่อพิจารณาระดับการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา ที่กระทาความผิด พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาแพงเพชร ไว้ดังนี้
๑. การมาสถานศึกษา
๑.๑) ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าสถานศึกษาในตอนเช้าก่อนเวลา ๐๗.๔๐ น.
๑.๒) นักเรียนมาไม่ทันร้องเพลงชาติหลังเวลา ๐๗.๕๕ น. ถือว่ามาสาย
๑.๓) ห้ามนักเรี ยน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาต ถ้าจาเป็นต้องออกนอก สถานศึกษา
จะต้องขออนุญาตหัวหน้าฝุายปกครอง ถ้าหัวหน้างานฝุายปกครองไม่อยู่ ให้ขออนุญาตรองผู้อานวยการ หรือ
ผู้อานวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยทาการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. การลงโทษนักเรียน นักศึกษามาสาย
๒.๑) มาสายครั้งที่ ๑-๓ ตักเตือนและลงบันทึกประจาวัน (โดยครูเวรประจาหน้าประตู)
๒.๒) มาสายครั้งที่ ๔ - ๕ ให้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
๒.๓) กรณีไม่เข้าแถว หรือหนีแถว ให้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และตัดคะแนนความประพฤติ ๕
คะแนน พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
๒.๔) หากนักเรียน นักศึกษายังมาสาย (ครั้งที่ ๖) หรือขาดแถว (ครั้งที่ ๔) ตัดคะแนนความประพฤติ
๑๐ คะแนนและทาทัณน์บน พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
๒.๕) หากนักเรียน นักศึกษา มาสาย อีก ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการฝุายปกครอง
๓. การเข้าเรียน
๓.๑) การเดินแถวเข้าห้องเรียนหลังเคารพธงชาติให้เดินทีละ ๑ แถว
๓.๒) ในขณะเดินแถวเข้าห้องเรียนต้องเดินเป็นระเบียบ ห้ามหยอกล้อ หรือแตกแถว
๓.๓) หากฝุาฝืนให้ตักเตือนหรือทาโทษแล้วแต่ครูผู้รับผิดชอบจะพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม

๔. การเข้าห้องเรียน
๔.๑) เมื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าห้องเรียนแล้ว ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องเรียนโดยเด็ดขาด
๔.๒) ช่วงต่อระหว่างคาบห้ามนักเรียนออกนอกห้องเรียนจนกว่าได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจาวิชาใน
คาบต่อไป หากคาบต่อไปว่างไม่มีครูสอนแทนให้หัวหน้าห้องทาหน้าที่ขออนุญาตฝุายปกครอง
๔.๓) หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ขอใบอนุญาตจากครูประจาวิชา หากฝุาฝืนจะพิจารณาลงโทษตามความ
เหมาะสม
๔.๔) การออกนอกห้องเรียนแต่ละครั้งในระหว่างเวลาเรียน นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตจาก
ครูผู้สอนในวิชานั้นๆ ทั้งนี้ การออกนอกห้องเรียนอนุญาตให้ครั้งละไม่เกิน ๕ นาที ยกเว้นมีกรณีฉุกเฉิน หากฝุาฝืน
ออกนอกห้องเรียนเกินครั้งละ ๕ นาที ให้ครูผู้ให้ใบอนุญาตพิจารณาลงโทษตามสมควร
๔๕) ในระหว่างการเรียนการสอน หากมีนักเรียน นักศึกษา ก่อความวุ่นวายหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเมื่อสิ้นสุดคาบนั้นๆ ให้นานักเรียน นักศึกษาส่งครูฝุายปกครองในแต่ละระดับ เพื่อลงบันทึกพฤติกรรม
๔.๖) อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาออกนอกห้องเรียนครั้งละไม่เกิน ๒ คนเท่านั้น นอกจากกรณีฉุกเฉิน
๕. การใช้โรงอาหาร
๕.๑) นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าแถวรับอาหาร
๕.๒) เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้นาภาชนะเก็บไว้ยังที่ที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย
๕.๓) สาหรับแก้วน้า หลังจากใช้แล้วให้เก็บที่เดิมให้เรียบร้อย
๕.๔) การลุกจากที่นั่ง จะต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยทุกครั้ง
๕.๕) ห้ามซื้อ ขนม ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มทุกชนิดในเวลาเรียน
๖. การกลับบ้าน
๖.๑) นักเรียน นักศึกษา ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบเรียบร้อยและกลับบ้านให้ตรงเวลา และต้องไม่กลับ
บ้านก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น. ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
๖.๒) ห้ามเที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่างๆ หรือแวะตามร้านอาหารก่อนกลับบ้าน ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม หรือแหล่งอบายมุข แหล่งบันเทิง เช่น คอฟฟี่ช้อฟ บาร์ สนุกเกอร์ ฯลฯ
๖.๓) หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น หลังเวลา ๑๕.๓๐ น. ทางสถานศึกษาไม่รับผิดชอบ
๗. เครื่องมือสื่อสาร
๗.๑) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะที่มีการจัดการเรียน การสอน หากมีความจาเป็นที่ต้องติดต่อ
กับทางบ้านให้ขออนุญาตใช้โทรศัพท์กับครู อาจารย์ผู้สอน
๗.๒) การยึดเครื่องมือสื่อสาร
๗.๒.๑) ครั้งที่ ๑ ยึดไว้ที่งานปกครอง ๑๕ วัน
๗.๒.๒) ครั้งที่ ๒ ยึดไว้ที่งานปกครองจนหมดเทอม (ครั้งที่ ๑ และ ๒ ผู้ปกครองมารับคืนเท่านั้น)

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เหมาะสม จึงอาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงว่าด้ายการ
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ๒๕๔๘
๘.๑). ความประพฤติผิดที่ต้องโทษ ทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน และทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ๓๐ ชั่วโมง
๘.๑.๑). ขโมยทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือผู้อื่นและปรากฏหลักฐานแน่ชัด
๘.๑.๒). ทาลายทรัพย์สินของวิทยาลัยโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๘.๑.๓). ซ่องสุ่ม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย กระทาตนเป็นอันธพาล
๘.๑.๔). ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
๘.๑.๕). ต้องหาในคดีอาญาและถูกตัดสินลงโทษจาคุก
๘.๑.๖). จาหน่าย จ่ายแจกและหรือมีเจตนาจาหน่าย จ่ายแจก สารเสพติดให้โทษ ตาม พ.ร.บ.
ยาเสพติดให้โทษ
๘.๑.๗). เป็นผู้นาก่อการวิวาทเป็นกลุ่ม
๘.๑.๘). มีอาวุธร้ายแรงไว้ในครอบครอง ได้แก่ ปืนวัตถุระเบิดหรือเทียบเท่าตามที่ กฎหมาย
กาหนด
๘.๑.๙). ประพฤติผิดในเรื่องชู้สาวเป็นที่อื้อฉาว
๘.๑.๑๐). ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผล หรือแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความตั้งใจที่
จะเรียนอย่างจริงจัง
๘.๑.๑๑). ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อโดยเจตนาก่อให้เกิดความเสียหาย
๘.๑.๑๒) . การกระทาอันเป็นปฎิปักษ์ต่ออานาจบริหารของวิทยาลัยหรือบังคับขู่เข็ญ ยุยง
ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกระทาการเช่นว่านั้น
๘.๑.๑๓). ฝุาฝืนระเบียบของวิทยาลัยและทาให้ชื่อเสียงของวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง
๘.๑.๑๔) . แอบอ้างชื่อวิทยาลัยไปดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาต จนเกิด
ความเสียหายแก่ชื่อเสียงของวิทยาลัย
๘.๑.๑๕). กระทาความผิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ความผิดซึ่งต้องลงโทษทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนนและทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ๓๐
ชั่วโมง
๘.๒). ความประพฤติผิดที่ต้องโทษ ทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนนและทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ๒๐ ชั่วโมง
๘.๒.๑). กล่าววาจา แสดงกิริยาไม่เคารพ หรือลบหลู่ครู
๘.๒.๒). แต่งกายผิดระเบียบ จนถึงขั้นที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ยาเกรงต่อระเบียบของวิทยาลัย
๘.๒.๓). ชักชวนหรือบังคับให้ผู้อื่นกระทาผิดระเบียบวินัยหรือฝุาฝืนระเบียบของวิทยาลัย
๘.๒.๔). ทาร้ายร่างกายบุคคลอื่นและปรากฏหลักฐานแน่ชัด
๘.๒.๕). นาพาเพื่อนต่างสถาบันหรือบุคคลภายนอกเข้ามาในวิทยาลัย อันอาจจะก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อย
๘.๒.๖). ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ได้แก่ เข้าไปในสถานบริการตู้เกมส์ บ่อนการ
พนัน สถานบิลเลียดหรือสนุ้กเกอร์ สถานอาบอบนวด บาร์หรือไนต์คลับ ดิสโก้เธค
สถานที่มีหญิงบริการหรือ
โสเภณี
๘.๒.๗). เจตนาทุจริตในการสอบ

๘.๒.๘). ต้องคดีในข้อหาเกี่ยวกับความประพฤติจนถูกสั่งลงโทษขั้นสถานีตารวจ
๘.๒.๙). กระทาความผิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า เป็น
ความผิดซึ่งต้องโทษ ทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน และทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ๒๐
ชั่วโมง
๘.๓). ความประพฤติผิดที่ต้องลงโทษ ทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนนและทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ๑๐ ชั่วโมง
๘.๓.๑). ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
๘.๓.๒). เป็นหนี้และไม่ยอมใช้หนี้
๘.๓.๓). นายาเสพติดเข้ามาในบริเวณสถานศึกษา
๘.๓.๔). มีอาวุธในครอบครอง ได้แก่มีด
๘.๓.๕). กล่าววาจาให้ร้ายหรือกล่าววาจาให้เห็นว่าไม่เคารพ
๘.๓.๖). แกล้งให้คนอื่นได้รับโทษหรือแกล้งให้ร้ายเพื่อหรือผู้อื่น
๘.๓.๗). ทารายงานหลักฐานเท็จซึ่งเป็นการปิดบังความจริง
๘.๓.๘). ดื่มสุราหรือของมึนเมาหรือร่วมอยู่ในวงเสพสุราหรือของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษ
๘.๓.๙). เล่นการพนันหรือสมรู้ร่วมคิดในการลอบเล่นการพนันหรือร่วมอยู่ในวงเล่นการพนัน
๘.๓.๑๐). หยิบฉวยทรัพย์สินของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
๘.๓.๑๑). เจตนาหรือแกล้งหรือหยิบเครื่องใช้อุปกรณ์การสอน การฝึกงาน ที่จัดไว้ให้เกิดความ
เสียหาย
๘.๓.๑๒). เกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยและหรือทาให้เกิดการแตกความสามัคคี
๘.๓.๑๓). กระทาความผิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า เป็น
ความผิดซึ่งต้องลงโทษ ทาทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน และทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ๑๐
ชั่วโมง
๘.๔). ความประพฤติผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน
๘.๔.๑). กล่าวคาเท็จ
๘.๔.๒). สูบบุหรี่
๘.๔.๓). ทาให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
๘.๔.๔). ไม่รักษามารยาทในห้องเรียน
๘.๔.๕). ขัดคาสั่งที่ชอบของครูอาจารย์ด้วยความจงใจ
๘.๔.๖). แสดงกิริยาอาการอันส่อให้เห็นว่าไม่เคารพครู อาจารย์
๘.๔.๗). แสดงกิริยาวาจาอันไม่สุภาพเรียบร้อย โดยทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัย
๘.๔.๘). พยายามช่วยเหลือผู้อื่นในทางที่ผิด
๘.๔.๙). มีอุปกรณ์การเล่นการพนันไว้ในครอบครอง
๘.๔.๑๐). ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลและไม่แจ้ง ให้วิทยาลัยทราบ
๘.๔.๑๑). นาสื่อลามกอนาจารมาดูและหรืออ่านในวิทยาลัย
๘.๔.๑๒). นาของมึนเมาเข้ามาในวิทยาลัยจะโดยเพื่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม
๘.๔.๑๓). เขียนภาพหรือข้อความไม่สุภาพและหรือไม่เหมาะสมตาม สถานที่ต่างๆ
๘.๔.๑๔). เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนระหว่าง เวลา ๒๒.๐๐ น.- ๐๔.๐๐ น.
๘.๔.๑๕). แต่งเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเข้าชมรมหรสพหรือเที่ยวเร่ร่อนอยู่ในที่สาธารณชน
๘.๔.๑๖). เข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามของวิทยาลัยที่ตนไม่มีสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

๘.๔.๑๗). ทาให้ทรัพย์สินของวิทยาลัยเสียหาย หรือ เคลื่อนย้ายหรือ ใช้อุปกรณ์การสอน หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดของวิทยาลัยโดยไม่ได้ รับอนุญาต
๘.๔.๑๘) . กระทาความผิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการฯ หรือ มีอานาจ
พิจารณาเห็นว่า เป็นความผิด ที่ควรตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน
๘.๕). ความประพฤติผิดที่ต้องโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน
๘.๕.๑). เที่ยวเตร่ยามวิกาลบ่อยครั้ง
๘.๕.๒). แต่งกายผิดระเบียบหรือผิดข้อตกลง
๘.๕.๓). แต่งกายไม่สุภาพเข้ามาในวิทยาลัย
๘.๕.๔). มาวิทยาลัยสายเป็นประจาโดยไม่มีเหตุอันควร
๘.๕.๕). หลบหนีการเข้าแถวหรือการประชุมหรือหลบหนีการเรียน
๘.๕.๖). ไม่แสดงความเคารพครู อาจารย์ของวิทยาลัย
๘.๕.๗). ออกนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน หรือโรงฝึกงาน โดยมิได้รับอนุญาตจากครู อาจารย์ที่
กาลังสอนอยู่
๘.๕.๘). ไม่พกพาบัตรประจาตัวนักเรียน
๘.๕.๙). กระทาความผิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งครู อาจารย์เห็นสมควรตัดคะแนนความ
ประพฤติ ๕ คะแนน
๘.๖). อานาจการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
๘.๖.๑). ตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๕ คะแนน ครู อาจารย์ในวิทยาลัย มีอานาจลงโทษ
๘.๖.๒). ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน หัวหน้างานปกครอง
๘.๖.๓). รองผู้อานวยการ ผู้อานวยการ มีอานาจลงโทษตัดคะแนนความประพฤติครั้งละเกินกว่า
๑๐ คะแนน
๘.๖.๔) . คณะกรรมการพิจารณาความผิดนักเรียน นักศึกษาเสนอลงโทษตัดคะแนนความ
ประพฤติครั้งละ ๓๐ คะแนน หรือการตัด ที่เมื่อรวมกับที่ตัดไว้แล้วถึง ๓๐ คะแนน ในภาคเรียนนั้น ให้
คณะกรรมการพิจารณาความผิดนักเรียน นักศึกษาพิจารณา เสนอระดับโทษตามมติที่ประชุม
ทั้งนี้ การตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ หมายความว่าเป็นการลงโทษในระยะเวลา ๑ วันและ
นักเรียน นักศึกษามีสิทธิ์แก้ไขภายใน ๑ วัน ในแต่ละจุดที่ถูกตัดคะแนน
การตัดคะแนนความประพฤติในกรณีได ๆ ก็ตาม จะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วรายงานให้
ผู้อานวยการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
๘.๗). เมื่อได้ตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษนักเรียน นักศึกษาแล้ว ให้วิทยาลัย ดาเนินการดังนี้
๘.๗.๑). แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาผู้นั้นทราบ
๘.๗.๒). แจ้งการถูกลงโทษ ให้ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาทราบ โดยใช้ไปรษณีย์ตอบรับ
๘.๗.๓). แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ โดยยื่นคาอุทธรณ์ต่อ
ผู้อานวยการไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากมีคาสั่ง ลงโทษและนักเรียน นักศึกษารับทราบคาสั่งลงโทษ
๘.๗.๔). เก็บหลักฐานการรับทราบของผู้ปกครองไว้
๘.๗.๕). บันทึกการลงโทษไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องบันทึกไว้ ในระเบียน

๙. ความประพฤติผิดในลักษณะอื่นใดที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ประกาศนี้ ให้ครูอาจารย์ผู้พบเห็น รายงาน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาความผิดนักเรียน นักศึกษาเพื่อเสนอผู้อานวยการพิจารณาต่อไป
๑๐. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร

ประกาศ
ระเบียบงานปกครอง วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
ว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
*****************************************************

ระเบียบว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
สถานศึกษา จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ และกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดระเบียบ
ว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชรไว้ดังนี้
ข้อที่ ๑ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
๑.๑ เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับ ปวช.
๑.๑.๑ เสื้อเชิ้ต ผ้าข้าวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด แขนสั้นเหนือกลางข้อศอก ๓ ซม. ไหล่
ไม่ตก ทรงสุภาพ (ตัวเสื้อไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป) ต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย ไม่ดึงเสื้อให้หย่อนลง
มาปิดเข็มขัด
๑.๑.๒ กางเกงขายาว สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย (ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่ใช่ผ้ายีนส์ ผ้าลาย
สอง) มีจีบด้านหน้า ข้างละ ๒ จีบ หรือไม่มีก็ได้ กระเป๋าด้านข้างเป็นกระเป๋าตรง กระเป๋าหลังเจาะด้านขวา ๑ ใบ
ไม่มีฝาปิด ปลายยาวคลุมตาตุ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลายขา ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่เกิน ๙ นิ้ว ทรงสุภาพ
(ทรงกระบอก) ไม่พับปลายขากางเกง ออกด้านนอก (นุ่งสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย)
๑.๑.๓ เข็มขัดสายหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ รูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้า มีตรา
เครื่องหมายของวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร (มีจาหน่ายที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)
๑.๑.๔ รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา (ขอบดา) หุ้มส้น (ไม่หุ้มข้อ) หุ้มปลายเท้า ชนิดผูกเชือก ทรง
สุภาพ ไม่มีลวดลาย
๑.๑.๕ ถุงเท้าสั้นสีดา ไม่มีลวดลาย
๑.๑.๖ ทรงผมด้านหน้าและกลางศรีษะ ยาวไม่เกิน ๖ ซม. ด้านข้างรอบศรีษะ รองทรงสูง ทรง
สุภาพ ไม่ดัดผม และหรือตกแต่งผม
๑.๑.๗ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน
๑.๑.๘ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๑.๒ เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับ ปวช.
๑.๒.๑ เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร สวมในกระโปรงให้เรียบร้อย เห็นเข็มขัด
ชัดเจนไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป ด้านหน้าไม่มีสาบ ผ่าอกตลอดมีกระดุมโลหะขาวตราวิทยาลัยฯ จานวน ๔ เม็ด แขนสั้น
ปล่อยธรรมดายาวเหนือข้อศอก ๑ นิ้ว ที่เนคไทติดเข็มเครื่องหมายสถานศึกษา ด้านหลังไม่มีต่อสาบบ่า ไม่มีจีบ

๑.๒.๒ กระโปรง สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้าไม่บางเกินไป ขอบกระโปรงกว้างเกิน ๑ นิ้ว
ความยาวใต้เข่าลงมาไม่เกิน ๓ นิ้ว จีบรอบไม่มีตีเกล็ด จีบกว้าง ๑ นิ้ว
๑.๒.๓
เข็มขัดสายหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ รูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้า มีตรา
เครื่องหมายของวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร (มีจาหน่ายที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)
๑.๒.๔ รองเท้า หนังเรียบสีดาหุ้มส้น ขนาดส้นรองเท้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า ๑ นิ้ว และสูง
ไม่เกิน ๒ นิ้ว หุ้มปลายเท้า ปลายมนหรือปลายตัด แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย(ห้ามใช้ รองเท้า กามะหยี่ หนังกลับ
และหนังด้าน ฯลฯ )
๑.๒.๕ ทรงผม ไม่ดัด ไม่ซอย ห้ามย้อม โกรก และกัดสีผม ความยาววัดจากตีนผมลงมาไม่เกิน ๒
นิ้ว หรือถ้าไว้ยาวให้รวบ และผูกด้วยโบว์สีน้าเงิน
๑.๒.๖ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน
๑.๒.๗ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๑.๒.๘ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้สีดา สีน้าเงิน กรมท่า หรือสีน้าตาล
๑.๓ เครื่องแบบนักศึษาชาย ระดับ ปวส
๑.๓.๑ เสื้อเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด แขนยาว ติดเม็ดกระดุมที่ปลายแขน
เสื้อ ๑ เม็ด มีกระเป๋าแปะที่อกด้านซ้าย ๑ ใบ ไม่มีฝาปิด ไหล่ไม่ตก ทรงสุภาพ (ตัวเสื้อไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป)
และผูกเน็คไทสีเลือดหมู พร้อมติดเข็มกลัดเน็คไท (ตามที่วิทยาลัย สารพัดช่างกาแพงเพชรกาหนด) ให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อย (ต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย ไม่ดึงเสื้อให้หย่อนลงมาปิดเข็มขัด)
๑.๓.๒ กางเกงขายาว สีดา ไม่มีลวดลาย (ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่ใช่ผ้ายีนส์ ผ้าลายสอง) มี
จีบด้านหน้า ข้างละ ๒ จีบ กระเป๋าด้านข้างเป็นกระเป๋าตรง กระเป๋าหลังเจาะด้านขวา ๑ ใบ ไม่มีฝาปิด ปลายยาว
คลุมตาตุ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลายขา ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่เกิน ๙ นิ้ว ทรงสุภาพ (ทรงกระบอก) ไม่พับปลาย
ขากางเกง ออกด้านนอก (นุ่งสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย)
๑.๓.๓ เข็มขัดสายหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ รูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้า มีตรา
เครื่องหมายของวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร (มีจาหน่ายที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)
๑.๓.๔ รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้น (ไม่หุ้มข้อ) หุ้มปลายเท้า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย
๑.๓.๕ ถุงเท้าสั้นสีดา ไม่มีลวดลาย
๑.๓.๖ ทรงผมด้านหน้าและกลางศรีษะ ยาวไม่เกิน ๖ ซม. ด้านข้างรอบศรีษะ รองทรงต่า ทรง
สุภาพ ไม่ดัดผม และหรือตกแต่งผม
๑.๓.๗ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักศึกษา
๑.๓.๘ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๑.๔ เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.
๑.๔.๑ เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร สวมในกระโปรงให้เรียบร้อย เห็นเข็มขัด
ชัดเจนไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป ด้านหน้าไม่มีสาบ ผ่าอกตลอดมีกระดุมโลหะขาวตราวิทยาลัยฯ จานวน ๔ เม็ด แขนสั้น
ปล่อยธรรมดายาวเหนือข้อศอก ๑ นิ้ว ที่เนคไทติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยฯ ด้านหลังมีสาบบ่า ไม่มีจีบ
๑.๔.๒ กระโปรง สีดา ไม่มีลวดลาย ทรงตรงผ่าด้านหลังไม่เกิน ๔ นิ้ว เนื้อผ้าไม่บางเกินไป ขอบ
กระโปรงกว้างเกิน ๑ นิ้ว วัดจากใต้เข่าขึ้นมาไม่เกิน ๒ นิ้ว ไม่รัดรูป
๑.๔.๓
หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ รูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้า มีตราเครื่องหมายของวิทยาลัยสารพัดช่าง
กาแพงเพชร (มีจาหน่ายที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)

๑.๔.๔ รองเท้า หนังเรียบสีดาหุ้มส้น ขนาดส้นรองเท้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า ๑ นิ้ว และสูง
ไม่เกิน ๒ นิ้ว หุ้มปลายเท้า ปลายมนหรือปลายตัด แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้ รองเท้า กามะหยี่ หนังกลับ
และหนังด้าน ฯลฯ)
๑.๔.๕ ทรงผม ไม่ดัด ไม่ซอย ห้ามย้อม โกรก และกัดสีผม ความยาววัดจากตีนผมลงมาไม่เกิน ๒
นิ้ว หรือถ้าไว้ยาวให้รวบ และผูกด้วยโบว์สีน้าเงิน
๑.๔.๖ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักศึกษา
๑.๔.๗ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๑.๔.๘ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้สีดา สีน้าเงิน กรมท่า หรือสีน้าตาล
๑.๕ เครื่องแบบชุดฝึกงานนักเรียน ระดับ ปวช.
๑.๕.๑ เสื้อฝึกงาน ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษา (วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร) กาหนด
๑.๕.๒ กางเกงขายาว สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย (ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่ใช่ผ้ายีนส์ ผ้าลาย
สอง) มีจีบด้านหน้า ข้างละ ๒ จีบ หรือไม่มีก็ได้ กระเป๋าด้านข้างเป็นกระเป๋าตรง กระเป๋าหลังเจาะด้านขวา ๑ ใบ
ไม่มีฝาปิด ปลายยาวคลุมตาตุ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลายขา ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่เกิน ๙ นิ้ว ทรงสุภาพ
(ทรงกระบอก) ไม่พับปลายขากางเกง ออกด้านนอก (นุ่งสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย)
๑.๕.๓ เข็มขัดสายหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ รูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้า มีตรา
เครื่องหมายของวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร (มีจาหน่ายที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)
๑.๕.๔ รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา (ขอบดา) หุ้มส้น (ไม่หุ้มข้อ) หุ้มปลายเท้า ชนิดผูกเชือก ทรง
สุภาพ ไม่มีลวดลาย
๑.๕.๕ ถุงเท้าสั้นสีดา ไม่มีลวดลาย
๑.๕.๖ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน
๑.๕.๗ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๑.๖ เครื่องแบบชุดฝึกงานนักศึกษา ระดับ ปวส
๑.๖.๑ เสื้อฝึกงาน ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษา (วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร) กาหนด
๑.๖.๒ กางเกงขายาว สีดา ไม่มีลวดลาย (ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่ใช่ผ้ายีนส์ ผ้าลายสอง) มี
จีบด้านหน้า ข้างละ ๒ จีบ กระเป๋าด้านข้างเป็นกระเป๋าตรง กระเป๋าหลังเจาะด้านขวา ๑ ใบ ไม่มีฝาปิด ปลายยาว
คลุมตาตุ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลายขา ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่เกิน ๙ นิ้ว ทรงสุภาพ (ทรงสุภาพ) ไม่พับปลายขา
กางเกง ออกด้านนอก (นุ่งสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย)
๑.๖.๓ เข็มขัดสายหนังสีดา ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ รูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้า มีตรา
เครื่องหมายของวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร (มีจาหน่ายที่ร้านสหกรณ์วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)
๑.๖.๔ รองเท้าหนังสีดาหรือผ้าใบสีดา หุ้มส้น (ไม่หุ้มข้อ) หุ้มปลายเท้า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย
มน (ห้ามใช้ รองเท้า กามะหยี่ หนังกลับ และหนังด้าน ฯลฯ )
๑.๖.๕ ถุงเท้าสั้นสีดา ไม่มีลวดลาย
๑.๖.๖ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักศึกษา
๑.๖.๗ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้

ข้อที่ ๒ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๒.๑ เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับ ปวช.
๒.๑.๑ เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร สวมในกางเกงให้เรียบร้อยเห็นเข็มขัด
ชัดเจน ด้านหน้ามีสาบเสื้อ ผ่าอกตลอด ติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย แขนสั้นปล่อยธรรมดา ยาวเหนือข้อศอก ๑
นิ้ว มีกระเป๋าที่อก และปักสัญลักษณ์ดาวที่ปลายปกเสื้อด้านขวาตามระดับชั้น โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช้
สีฟูา แผนกวิชาการบัญชีสีชมภู ปักชื่อ-สกุลด้วยด้ายดิ้นสีน้าเงิน หรือกรมท่า ที่หน้าอกด้านขวา
๒.๑.๒ กางเกง สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ กระเป๋าข้างตรง กระเป๋าเจาะด้านขวา ๑
กระเป๋า ปลายขากางเกงตรงกว้างไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ตามความเหมาะสมของรูปร่างของนักเรียน
๒.๑.๓ สายเข็มขัด สายหนังสีดากว้าง ๓.๕ ซ.ม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก สาหรับสอด
ปลายเข็มขัด
๒.๑.๔ หัวเข็มขัด เป็นโลหะมีเครื่องหมายตราวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
๒.๑.๕ รองเท้า หนังเรียบ แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่หุ้มข้อ ปลายรองเท้าตัดหรือปลายมน
(ห้ามใช้ รองเท้า กามะหยี่ หนังกลับ และหนังด้าน ฯลฯ )
๒.๑.๖
ถุงเท้าสั้นสีดา ไม่มีลวดลาย
๒.๑.๗ เนคไท สีกรมท่า ตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด ขนาดความกว้าง ๒ นิ้ว ผูกเนคไท ให้เนคไท
อยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่ ๔
๒.๑.๘ เข็มกลัดติดเนคไท เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด
๒.๑.๙ ทรงผมนักเรียนชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไว้ผมแบบรองทรงสูงสุภาพ ผม
ด้านหน้าไม่ต่ากว่าคิ้ว โชว์หู ความยาวของผมด้านบนศีรษะไม่เกิน ๗ ซม. เกินตีนผม ห้ามย้อม โกรก และกัดสีผม
และไม่ไว้หนวดไว้เครา
๒.๑.๑๐ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน
๒.๑.๑๑ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๒.๑.๑๒ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้สีดา สีน้าเงิน กรมท่า หรือสีน้าตาล
๒.๒ เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับ ปวช.
๒.๒.๑ เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร สวมในกระโปรงให้เรียบร้อย เห็นเข็มขัด
ชัดเจนไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป ด้านหน้าไม่มีสาบ ผ่าอกตลอดมีกระดุมโลหะขาวตราวิทยาลัยฯ จานวน ๔ เม็ด แขนสั้น
ปล่อยธรรมดายาวเหนือข้อศอก ๑ นิ้ว มีกระเป๋าที่อก และปักสัญลักษณ์ดาวที่ปลายปกเสื้อด้านขวาตามระดับชั้น
โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช้สีฟูา แผนกวิชาการบัญชีสีชมภู ปักชื่อ-สกุลด้วยด้ายดิ้นสีน้าเงิน หรือกรมท่า ที่
หน้าอกด้านขวา ด้านหลังไม่มีต่อสาบบ่า ไม่มีจีบ
๒.๒.๒ กระโปรง สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้าไม่บางเกินไป ขอบกระโปรงกว้างเกิน ๑ นิ้วความ
ยาวใต้เข่าลงมาไม่เกิน ๓ นิ้ว จีบรอบไม่มีตีเกล็ด จีบกว้าง ๑ นิ้ว
๒.๒.๓ สายเข็มขัด สายหนังสีดา กว้าง ๓.๕ ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก สาหรับสอด
ปลายเข็มขัด
๒.๒.๔ หัวเข็มขัด เป็นโลหะ มีเครื่องหมายตราวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
๒.๒.๕ เนคไท สีกรมท่า ตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด ขนาดความกว้าง ๒ นิ้ว ผูกเนคไท ให้เนคไท
อยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่ ๔
๒.๒.๖ เข็มกลัดติดเนคไท เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด

๒.๒.๗ รองเท้า หนังเรียบสีดาหุ้มส้น ขนาดส้นรองเท้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า ๑ นิ้ว และสูง
ไม่เกิน ๒ นิ้ว หุ้มปลายเท้า ปลายมนหรือปลายตัด แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้ รองเท้า กามะหยี่ หนังกลับ
และหนังด้าน ฯลฯ )
๒.๒.๘ ทรงผม ไม่ดัด ไม่ซอย ห้ามย้อม โกรก และกัดสีผม ความยาววัดจากตีนผมลงมาไม่เกิน ๒
นิ้ว หรือถ้าไว้ยาวให้รวบ และผูกด้วยโบว์สีน้าเงิน
๒.๒.๙ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน
๒.๒.๑๐ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๒.๒.๑๑ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้สีดา สีน้าเงิน กรมท่า หรือสีน้าตาล
๒.๓ เครื่องแบบนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.
๒.๓.๑ เสื้อ แบบคอเชิ้ต แขนยาว ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร สวมในกางเกงให้เรียบร้อยเห็น
เข็มขัดชัดเจน ด้านหน้ามีสาบเสื้อ ผ่าอกตลอด ติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย มีกระเป๋าที่อก อกเสื้อด้านขวามีปูายชื่อ
สีดา ตัวหนังสือสีขาว
๒.๓.๒ กางเกง สีดา ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ กระเป๋าข้างตรง กระเป๋าเจาะด้านขวา ๑
กระเป๋า ปลายขากางเกงตรงกว้างไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ตามความเหมาะสมของรูปร่างของนักเรียน นักศึกษา
๒.๓.๓ สายเข็มขัด สายหนังสีดากว้าง ๓.๕ ซ.ม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก สาหรับสอด
ปลายเข็มขัด
๒.๓.๔ หัวเข็มขัด เป็นโลหะมีเครื่องหมายตราวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
๒.๓.๕ รองเท้า หนังเรียบ แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่หุ้มข้อ ปลายรองเท้าตัดหรือปลายมน
(ห้ามใช้ รองเท้า กามะหยี่ หนังกลับ และหนังด้าน ฯลฯ )
๒.๓.๖
ถุงเท้าสั้นสีดา ไม่มีลวดลาย
๒.๓.๗ เนคไท สีแดงเลือดหมู ขนาดความกว้าง ๒ นิ้ว ผูกเนคไท ให้เนคไทอยู่ในระดับกระดุมเสื้อ
เม็ดที่ ๔
๒.๓.๘ เข็มกลัดติดเนคไท เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด
๒.๓.๙ ทรงผม ไว้ผมแบบรองทรงต่าสุภาพ ผมด้านหน้าไม่ต่ากว่าคิ้ว โชว์หู ความยาวของผม
ด้านบนศีรษะไม่เกิน ๗ ซม. เกินตีนผม ห้ามย้อม โกรก และกัดสีผม และไม่ไว้หนวดไว้เครา
๒.๓.๑๐ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักศึกษา
๒.๓.๑๑ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๒.๓.๑๒ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้สีดา สีน้าเงิน กรมท่า หรือสีน้าตาล
๒.๔ เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.
๒.๔.๑ เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร สวมในกระโปรงให้เรียบร้อย เห็นเข็มขัด
ชัดเจนไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป ด้านหน้าไม่มีสาบ ผ่าอกตลอดมีกระดุมโลหะขาวตราสถานศึกษา จานวน ๔ เม็ด แขน
สั้น ปล่อยธรรมดายาวเหนือข้อศอก ๑ นิ้ว อกเสื้อด้านขวามีปูายชื่อสีดา ตัวหนังสือสีขาว ด้านหลังมีสาบบ่าไม่มีจีบ
๒.๔.๒ กระโปรง สีดา ไม่มีลวดลาย ทรงตรงผ่าด้านหลังไม่เกิน ๔ นิ้ว เนื้อผ้าไม่บางเกินไป ขอบ
กระโปรงกว้างเกิน ๑ นิ้ว วัดจากใต้เข่าขึ้นมาไม่เกิน ๒ นิ้ว ไม่รัดรูป
๒.๔.๓ สายเข็มขัด สายหนังสีดา กว้าง ๓.๕ ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก สาหรับสอด
ปลายเข็มขัด
๒.๔.๔ หัวเข็มขัด เป็นโลหะ มีเครื่องหมายตราวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
๒.๔.๕ เนคไท สีแดงเลือดหมู ขนาดความกว้าง ๒ นิ้ว ผูกเนคไท ให้เนคไทอยู่ในระดับกระดุมเสื้อ
เม็ดที่ ๔

๒.๒.๖ เข็มกลัดติดเนคไท เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด
๒.๔.๗ รองเท้า หนังเรียบสีดาหุ้มส้น ขนาดส้นรองเท้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า ๑ นิ้ว และสูง
ไม่เกิน ๒ นิ้ว หุ้มปลายเท้า ปลายมนหรือปลายตัด แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้ รองเท้า กามะหยี่ หนังกลับ
และหนังด้าน ฯลฯ )
๒.๔.๘ ทรงผม ไม่ดัด ไม่ซอย ห้ามย้อม โกรก และกัดสีผม ความยาววัดจากตีนผมลงมาไม่เกิน ๒
นิ้ว หรือถ้าไว้ยาวให้รวบ และผูกด้วยโบว์สีน้าเงิน
๒.๔.๙ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักศึกษา
๒.๔.๑๐ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๒.๔.๑๑ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้สีดา สีน้าเงิน กรมท่า หรือสีน้าตาล
ข้อที่ ๓ ประเภทวิชาคหกรรม
๓.๑ เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับ ปวช.
๓.๑.๑ เสื้อ ปกเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร สวมในกางเกงให้เรียบร้อยเห็นเข็มขัดชัดเจน
ด้านหน้ามีสาบเสื้อ ผ่าอกตลอด ติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย แขนสั้นปล่อยธรรมดา ยาวเหนือข้อศอก ๑ นิ้ว มี
กระเป๋าที่อก หน้าอกด้านขวาติดปูายชื่อสีดา ตัวหนังสือสีขาว
๓.๑.๒ เสื้อสูท สีดา ปกเทเลอร์ แขนยาว มีกระเป๋าเจาะด้านล่าง ๒ ใบ กระเป๋าเจาะบน ๑ ใบ
ด้านซ้ายปากกระเป๋ามีตราสัญลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด (R. วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)
๓.๑.๓ กางเกง สีดา ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ กระเป๋าข้างตรง กระเป๋าหลังเจาะด้านขวา ๑
ใบ ไม่มีฝา ปลายขากางเกงตรงกว้างไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ตามความเหมาะสมของรูปร่างของนักเรียน
๓.๑.๔ สายเข็มขัด สายหนังสีดากว้าง ๓.๕ ซ.ม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก สาหรับสอด
ปลายเข็มขัด
๓.๑.๕ หัวเข็มขัด เป็นโลหะมีเครื่องหมายตราวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
๓.๑.๖ รองเท้า หนังเรียบ แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่หุ้มข้อ ปลายรองเท้าตัดหรือปลายมน
(ห้ามใช้ รองเท้า กามะหยี่ หนังกลับ และหนังด้าน ฯลฯ )
๓.๑.๗
ถุงเท้าสั้นสีดา ไม่มีลวดลาย
๓.๑.๘ เนคไท สีกรมท่า ตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด ขนาดความกว้าง ๒ นิ้ว ผูกเนคไท ให้เนคไท
อยู่ในระดับปกเสื้อ
๓.๑.๙ เข็มกลัดติดเนคไท เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด
๓.๑.๑๐ ทรงผมนักเรียนชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไว้ผมแบบรองทรงสูงสุภาพ
ผมด้านหน้าไม่ต่ากว่าคิ้ว โชว์หู ความยาวของผมด้านบนศีรษะไม่เกิน ๗ ซม. เกินตีนผม ห้ามย้อม โกรก และกัดสี
ผม และไม่ไว้หนวดไว้เครา
๓.๑.๑๑ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน
๓.๑.๑๒ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๓.๑.๑๓ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้สีดา สีน้าเงิน กรมท่า หรือสีน้าตาล
๓.๒ เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับ ปวช.
๓.๒.๑ เสื้อ ปกเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร สวมในกระโปรงให้เรียบร้อย เห็นเข็มขัดชัดเจน
ไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป ด้านหน้าไม่มีสาบ ผ่าอกตลอดมีกระดุมโลหะขาวตราวิทยาลัยฯ จานวน ๔ เม็ด แขนสั้น ปล่อย
ธรรมดายาวเหนือข้อศอก ๑ นิ้ว ด้านหลังไม่มีต่อสาบบ่า ไม่มีจีบ หน้าอกด้านขวาติดปูายชื่อสีดา ตัวหนังสือสีขาว

๓.๒.๒ เสื้อสูท สีดา ปกเทเลอร์ แขนยาว มีกระเป๋าเจาะด้านล่าง ๒ ใบ กระเป๋าเจาะด้านบน ๑
ใบ ด้านซ้ายปากกระเป๋ามีตราสัญลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด (R. วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)
๓.๒.๓ กระโปรง พลีทสีดา เนื้อผ้าไม่บางเกินไป. ขนาดจีบให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด
ความยาวของกระโปรงคลุมเข่าลงมา ๓ นิ้ว
๓.๒.๔ สายเข็มขัด สายหนังสีดา กว้าง ๓.๕ ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก สาหรับสอด
ปลายเข็มขัด
๓.๒.๕ หัวเข็มขัด เป็นโลหะ มีเครื่องหมายตราวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
๓.๒.๖ เนคไท สีกรมท่า ตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด ขนาดความกว้าง ๒ นิ้ว ผูกเนคไท ให้เนคไท
อยู่ในระดับปกเสื้อ
๓.๒.๗ เข็มกลัดติดเนคไท เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด
๓.๒.๘ รองเท้า หนังเรียบสีดาหุ้มส้น ขนาดส้นรองเท้ามีความสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว (ห้ามใช้ รองเท้า
กามะหยี่ หนังกลับ และหนังด้าน ฯลฯ )
๓.๒.๙ ทรงผม ไม่ดัด ไม่ซอย ห้ามย้อม โกรก และกัดสีผม ความยาววัดจากตีนผมลงมาไม่เกิน ๒
นิ้ว หรือถ้าไว้ยาวให้รวบ และผูกด้วยโบว์สีน้าเงิน
๓.๒.๑๐ ใบหน้า ตกแต่งให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน
๓.๒.๑๑ เครื่องประดับ ห้ามประดับของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ และสร้อยพระได้
๓.๒.๑๒ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้สีดา สีน้าเงิน กรมท่า หรือสีน้าตาล
ข้อที่ ๔ ชุดพละ
ชุดพลศึกษา ใส่เสื้อ กางเกงพละตามที่สถานศึกษากาหนด รองเท้าผ้าใบ (ผู้ชายสีดา ผู้หญิงสีขาว) ชนิด
เชือกผูกเท่านั้น ถุงเท้าสั้น (ผู้ชายสีดา ผู้หญิงสีขาว) ไม่มีลวดลาย และแต่งเฉพาะในวันที่เรียนวิชาพละเท่านั้น
(อนุโลมให้นักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช.๒, ปวช.๓ และปวส. ใส่เฉพาะวันพุธเท่านั้น)
ข้อที่ ๕ ชุดลูกเสือ
ให้เป็นไปตามที่คณะลูกเสือแห่งชาติกาหนด
หากนักเรียน นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ทางวิทยาลัยฯ จะดาเนินการลงโทษตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
หมายเหตุ การแต่งกายนักเรียน นักศึกษาตามโครงการความร่วมมือ ขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ
ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร

ประกาศ
ระเบียบงานปกครอง วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
ว่าด้วย การนายานพาหนะเข้ามาจอดภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
*****************************************************

ระเบียบว่าด้วย การนายานพาหนะ เข้ามาจอดในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในสถานศึกษา เป็นภาพพจน์ที่สวยงามแก่ผู้พบเห็น เป็นความภาคภูมิใจของทุกคน และเป็นการฝึก
กิจนิสัยที่ดี ออกสู่สังคมนาไปสู่ความชื่นชมและยอมรับในคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชรได้กาหนดระเบียบการนายานพาหนะมาจอดภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑). ประเภทรถยนต์ นักเรียน นักศึกษาที่นา
รถยนต์มาจอดภายในสถานศึกษาต้องจอดบริเวณที่
สถานศึกษาจัดให้จอดเท่านั้นหรือจุดอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นควรอนุญาตให้จอด (ต้องได้รับอนุญาตก่อน)
๒). ประเภทรถจักรยาน ให้นักเรียน นักศึกษาที่นารถจักรยานมาจอดในสถานศึกษาต้องจอดบริเวณที่
สถานศึกษาจัดให้จอดเท่านั้น และต้องล็อคกุญแจด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ต้องจอดให้เป็นระเบียบเป็นแถวให้สวยงาม
๓). ประเภทรถจักรยานยนต์ ให้นักเรียน นักศึกษาที่นารถจักรยานยนต์มาจอดในสถานศึกษา ต้องจอด
บริเวณที่สถานศึกษาจัดให้จอดเท่านั้น และต้องจอดให้เป็นระเบียบเป็นแถวให้สวยงาม
๔). คุณสมบัติของยานพาหนะเข้ามาจอดในสถานศึกษามี ดังนี้
๔.๑). เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกแต่งหรือดัดแปลงจนผิดกฎหมายจราจร
๔.๒). จอดรถจักรยานยนต์ทุกครั้งต้องล็อคคอและล็อคหมวกกันน็อคทุกครั้ง
๔.๓). สวมหมวกกันน็อคในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕.) ข้อห้ามในการใช้ยานพาหนะภายในสถานศึกษา
๕.๑). ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่เสียงดังภายในสถานศึกษา
๕.๒). ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ เร็วเกินกว่า ๒๐ กิ โลเมตร/ชั่วโมง ภายใน
สถานศึกษา
๕.๓). รถจักรยานยนต์ห้ามซ้อนท้ายเกิน ๑ คน
๔.๔). ยานพาหนะทุกประเภทห้ามจอดในสถานที่ห้ามจอด
ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร

ประกาศ
ระเบียบงานปกครอง วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
ว่าด้วย การตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
*****************************************************

ระเบียบว่าด้วย การตรวจการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในสถานศึกษา จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด
ระเบียบว่าด้วย การตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชรไว้ ดังนี้
๑. กาหนดการตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
๑.๑ การตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบงานปกครอง วิทยาลัย
สารพัดช่างกาแพงเพชร ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒ กาหนดเวลาในการตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา คือ ให้ตรวจทุกสัปดาห์แรกของ
เดือนหรือตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด
๑.๓ ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา มีดังนี้
๑.๓.๑ ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
๑.๓.๒ รองผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
๑.๓.๓ หัวหน้างานปกครองและ/หรือคณะกรรมการงานปกครอง
๑.๓.๔ หัวหน้าแผนกวิชา
๑.๓.๕ อาจารย์ที่ปรึกษา
๑.๓.๖ อื่นๆ (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ตรวจการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา)
๒. กาหนดโทษผู้ที่ไม่ได้มาตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
๒.๑) นักเรียน นักศึกษาไม่มาตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาครั้งที่ ๑ ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) และทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ จานวน ๑๐ ชั่วโมง
๒.๒) นักเรียน นักศึกษาไม่ มาตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๒ ให้ทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ จานวน ๒๐ ชั่วโมง พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
๒.๓) กรณี นักเรียน นักศึกษาไม่ มาตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ ๓ - ๖ ครั้ง
หรือหนี การตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ให้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ไม่ต่ากว่า ๓๐ ชั่วโมงและ
ตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
๒.๔) หากนักเรียน นักศึกษายังไม่มาตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา อีก ให้ ตัดคะแนน
ความประพฤติ ๑๐ คะแนนและทาทัณน์บน พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ

๒.๕) หากนักเรียน นักศึกษาไม่ มาตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา อีก ยังไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจะส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฝุายปกครอง
หมายเหตุ งานปกครองมีสมุดบันทึกตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา (เก็บไว้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา)
๑. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้สมุดบันทึก (๑ เล่ม) ตลอดระยะเวลา ๓ ปี
๒. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้สมุดบันทึก (๑ เล่ม) ตลอดระยะเวลา ๒ ปี
ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร

